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Nieuws van de parochie 

Het is mei, de maand waarin extra vaak een kaarsje
bij Maria wordt opgestoken.
Moeder Maria, zij die velen tot steun en kracht is. 
Bij  wie  je  altijd  terecht  kunt  en  je  nooit  zal
veroordelen. Haar armen en hart wijd open voor hen
die haar nodig  hebben. Ook in deze meimaand zal
het  rozenhoedje  worden  gebeden,  niet  in  de
Mariakapel maar in de kerk bij het mooie Mariabeeld
uit Banneux, niet 's avonds maar 's morgens tijdens
het kaarsje aansteken.

Pasen - Hemelvaart - Pinksteren.
Deze  drie  gebeurtenissen  zijn  onlosmakelijk  met
elkaar verbonden.
Het Hoogfeest van Pasen: Jezus die door op te staan
uit de dood ons laat zien dat er na de dood leven is.
Wanneer  Hij  kort  na  de opstanding  zijn  leerlingen
bezoekt  en  hen  bemoedigt  met  zijn  woorden  en
wanneer Hij samen met de Emmaüsgangers het brood
breekt. Of als Hij aan Tomas zijn wonden laat zien
waarmee Hij ons leert te geloven ook als we het niet
kunnen  zien.  Hemelvaartsdag,  de  dag  dat  Jezus
voorgoed naar zijn Vader in de Hemel vaart. 
Maar  ons  wel  leert  dat  we het  niet  alleen  hoeven
doen.  Vertelt  dat  we  door  ons  geloof  sterk  zijn.
Pinksteren, nog eenmaal  laat  Jezus zich zien. Niet
lijfelijk maar in de wind, het vuur en het licht. 
De leerlingen die bijeen zijn worden in vuur en vlam
gezet en krijgen de opdracht het verhaal van Jezus,
het Evangelie te gaan verkondigen. Ook wij hebben
bij ons vormsel deze opdracht meegekregen. 
Laten we waar maken wat Jezus ons heeft geleerd. 
ER ZIJN VOOR ELKAAR.

_____________________________________________________
lopend vuurtje                                 2                                   mei 2021



Aktie Kerkbalans 2021
Inmiddels is de balans opgemaakt. We kunnen zeggen
dat de aktie goed is verlopen. Hoewel er iets minder 
gezinnen/personen deelnemen aan de Kerkbalans de 
opbrengst toch hoger is. En dat de toegezegde 
bedragen bijna allemaal zijn voldaan, dat de 
machtigingen die u heeft afgegeven allemaal zijn 
verwerkt, dat de adressen waarvan de enveloppen 
nog niet zijn binnengekomen zijn gevraagd de 
envelop alsnog in te leveren. Een hartelijke dank aan
hen die hieraan hebben meegewerkt: de 
contactpersoon die iedere wijkloper persoonlijk 
heeft gevraagd mee te werken, de wijklopers, zij bij 
wie de envelop ingeleverd kon worden, zij die de 
enveloppen hebben gevuld en hebben geopend, zij 
die de machtigingen hebben verwerkt en zij die nu 
het overzicht houden. En natuurlijk u de gever. 
Dankzij u allen is de aktie kerkbalans 2021 succesvol 
verlopen. Wij ervaren het als een enorme steun in de
rug om het werk in en voor onze parochie voort te 
zetten. Dank.

Eerste Communie 2021
Dit jaar vindt op 20 juni de Eerste Communie in onze
kerk plaats.
Negen jongens en meisjes zijn zich onder leiding van
diaken  Jeroen  Hoekstra  en  de  hulpouders  aan  het
voorbereiden zijn op het grote feest. 
Negen  jongens  en  meisjes  die  enthousiast  in  hun
werkboek  schrijven,  tekenen,  plakken  en  kleuren,
die luisteren naar de verhalen over Jezus. 
Dat  deze tijd  voor  hen een mooie  en inspirerende
tijd mag worden.
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Kerk vieren via de livestream op Kerkomroep.nl en
de collecte.
Nog steeds houden we ons aan de voorschriften die
het  rondwarende  coronavirus  met  zich  meebrengt.
Dertig  mensen  tijdens  een  viering,  handen
desinfecteren bij binnenkomst, mondkapje op, maar
ook geen collecte tijdens de viering. Aan het einde
van  de  viering  staan  de  welbekende  groene
melkbussen bij de uitgangen.
Om hen die nu niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn bij
een  viering  in  onze  kerk  biedt  de  parochie  u  de
mogelijkheid  om via  internet  de  vieringen  in  onze
kerk te volgen of terug te kijken. Daarom willen we u
ook in de gelegenheid stellen vanuit uw huis deel te
nemen aan de collecte.  Als u uw bankzaken regelt
met uw smartphone, dan is het ook heel eenvoudig
om een bijdrage te doen door de onderstaande code
te scannen met uw QR-scanner:

Kerkwerken
De groep dames die op de woensdagmorgen komen
kerkwerken wordt ouder en hulp is uiteraard altijd
welkom. Omdat er ook klussen zijn die meer geschikt
zijn  voor  jongere  mensen  of  klussen  waar  meer
kracht voor nodig is willen we zaterdagmorgen 3 juli
een schoonmaakdag organiseren. Uiteraard alleen als
dit coronaproof mogelijk is. Maar we hebben goede
hoop nu velen inmiddels  zijn gevaccineerd dat het
deze keer wel door kan gaan. 
Schrijft  u  de  datum  vast  in  uw  agenda?  
Zaterdag 3 juli schoonmaakdag in onze kerk.
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Urnengraven en Urnenmuur op ons kerkhof
Rechts op ons kerkhof, bijna vooraan, zijn 
urnengraven gerealiseerd.
Wat zijn dat zult u zich misschien afvragen.
Dit  zijn  grafjes  waarbij  een  urn  in  een  speciale
houder in de grond wordt gezet waarna de houder
met de urn net als bij een gewoon graf met grond
wordt afgedekt. Hierop komt een klein monument.
Dit kan een liggende steen zijn of een mini-tuintje
waarin een enkele plantjes gepoot kunnen worden.
En net als bij de nis in de urnenmuur kunnen ook hier
2  urnen  in  geplaatst  worden.  Mocht  u  meer
informatie willen kunt u contact opnemen met het
secretariaat: 0297 561203 of 
stjansgeboorte@hetnet.nl .

4 mei Herdenken en 5 mei Vieren
Ook dit jaar zullen we in eigen kring op 4 mei
herdenken en op 5 mei vieren. Ook zullen we dit
jaar  niet  gezamenlijk  samenkomen  bij  de

Herdenkingsboom  in  het  Egeltjesbos  om  daar  de
verhalen te horen en het Wilhelmus te zingen. 

Op  zondag  11  april  vond  de  herdenking  van  de
bevrijding van kamp Westerbork plaats. 
Deze herdenking werd uitgezonden op NPO 1. Tijdens
deze herdenking heeft Rabbijn Ies Vorst gesproken 
die als jongentje van 5 jaar naar kamp Westerbork 
werd gebracht. Rabbijn Ies Vorst richtte zich in deze 
toespraak tot alle toehoorders en met name tot de 
jeugd. Zijn toespraak kunt u in dit Lopend Vuurtje 
lezen. Het is bijzonder te lezen hoe deze Rabbijn die
alle gruwelen van de oorlog heeft beleefd zijn 
vertrouwen in God en de mensen heeft 
teruggevonden.
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In Memoriam

Gerardus Maria Hogervorst
Gerard

*7 mei 1950              23 maart 2021

Op  23  maart  is  oud-kwakelaar  Gerard  Hogervorst
overleden. Als kind woonde Gerard samen met het
gezin Hogervorst van vader Cor aan de Boterdijk. 

Gerard is altijd Kwakelaar gebleven en was 
De Kwakel echt niet vergeten, maar het leven loopt
niet altijd zoals men dat zou willen. 
Gerard is 70 jaar geworden.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats in Uithoorn.

Dat hij nu zijn rust mag hebben gevonden.
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In Memoriam

Johannes Andreas Maria Slootjes
Hans

*10 december 1957              4 april 2021

Op zondag 4 april is Hans in het bijzijn van zijn vrouw
op 63 jarige overleden. Samen met zijn gezin woonde
Hans met veel plezier in De Kwakel. 
In ons dorp kennen we Hans als vrijwilliger bij de EHBO
of  de  schaatsvereniging  Frisse  Vreugde.  Maar  ook  de
Kwakelse Veiling, het feestcomité kon een beroep op
hem doen. Als Hans ziek wordt is dat voor hem en zijn
gezin een grote slag. Maar Hans gaat ervoor en het lijkt
erop dat alles goed komt. 
Tot het gezin de volgende klap te verwerken krijgt, hun
lieve dochter wordt ziek en overlijdt kort erna. 
Het verdriet in het gezin is enorm. 
Dan  wordt  Hans  opnieuw ziek  en  opnieuw ondergaat
Hans behandelingen echter het mocht niet meer baten.
Zijn gezin heeft op een bijzondere manier afscheid 
genomen van deze lieve, hartelijke man, vader en opa. 
We hopen dat zijn gezin kracht en steun mag vinden in 
de mooie herinneringen die Hans heeft achtergelaten.
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Lieve familie, vrienden, kennissen, collega’s 

Het is Pasen. We denken aan onze dochter Matilde. 
Vorige week hebben we van haar afscheid genomen. Jullie
hebben ons bedolven onder bloemen, kaarten, gedichten,
hartelijke  woorden.  Er  waren kaarsjes,  gebeden,  goede
wensen.  Wat  heeft  ons  dat  gesterkt.  We  willen  jullie
bedanken. Ieder persoonlijk is nu niet te doen. Maar we
hopen toch  over  enige  tijd  weer  zo  te  zijn  dat  we de
telefoon kunnen pakken, een mailtje kunnen sturen, dat
we bij een bezoekje elkaar kunnen ontmoeten, in de kerk
elkaar kunnen tegenkomen of zo maar op straat. 

We leven in coronatijd. Een volle kerk bij  een uitvaart
betekent veertig mensen. Jullie die er waren… heel veel
dank!!! We weten ook dat jullie die niet konden komen,
thuis  aan  Matilde  en  aan  ons  gedacht  hebben.  Op  die
manier waren we met velen. Jullie stonden om ons heen.
Zo  voelde  het  ook.  Jullie  hielden  ons  vast  toen  we
terugkeken op zoveel jaren strijd om een kind een plekje
te geven op deze aarde. Haar adoptie ontaarde in  een
voor haar eeuwig zoeken  naar die  geborgenheid en die
liefde die geen mens geven kan. Jullie steunden ons in het
niet  kunnen  begrijpen  dat  onze  maatschappij  in  haar
inrichtingen en therapieën zo te kort kan schieten. 
Jullie begrepen onze woede jegens een bewindvoering en
mentorschap  zonder  enig  respect  voor  haar
levensgeschiedenis  en  voor  de  mensen  die  van  haar
hielden.

Lieve mensen, het is Pasen… we proberen de draad van
het  leven  weer  op  te  pakken.  We  willen  niet  kopje
ondergaan in verdriet en boosheid. We kijken omhoog en
vooruit. 
We hopen jullie weer gauw te zien. En we houden Matilde
levend in ons midden.
 
Hubertha en Rob Mascini – van Vliet
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Mei 2021

Het secretariaat is iedere dinsdag van 9.00 - 15.00 uur 
geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203      
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl
 
OPGEVEN VOOR DE VIERING IN HET WEEKEND
Zondagmorgen: 9.30 uur. 
Opgave vooraf: ma-vrij van 12.00 tot 13.30 uur op 
telefoonnummer: 0297 561203.

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL
Iedere dinsdag en woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat. 
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373  

OPGEVEN VAN MISINTENTIES
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl
De kosten van de intenties zijn € 8,50. 
U kunt dit overmaken op 
reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte 
onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij: 
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of 
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.
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BLOEMEN IN DE KERK
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het
altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen 
neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, 
tel: 533889 /06-22662632

ZIEKENCOMMUNIE
Het  is  mogelijk  om  de  communie  thuis  te  ontvangen.
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
kapelaan Darek: 06 46309158 of 
met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal 
verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd
Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits 
parochianen dat op tijd bekend maken.
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat 
programma te veranderen.
U kunt een verzoek altijd indienen bij: 
Anton Vork (tel.: 561719).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we 
het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing,  
verandering van gezinssamenstelling of als u het 
parochieblad niet meer wenst te ontvangen. 
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: 
stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende 
wijze: 
- Via de mail naar het secretariaat: 
  stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel 
  pc.hoogenboom@caiway.nl
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Stilzitten kan niet meer!

Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft.
Met deze woorden begint Pasen, het grote mysterie aan
ons gegeven om in geloof aan te nemen. Pasen is het
feest van het geloof. Pasen is het ultieme cadeau, aan
ieder van ons uit liefde gegeven, de uitgestoken hand.
Wij  hoeven  het  alleen  maar  aan  te  nemen,  te
omarmen, te laten groeien in ons hart: de vonk tot een
groot  vuur.  Met  Pasen  begint  ons  geloof,  vanuit  de
diepe  duisternis  komt  het  licht,  uit  twijfel  en
verslagenheid  ontstaat  geloof.  Wij  kunnen  niet  zien
naar de plaats waar hij  gelegen heeft, maar  wie het
licht aanneemt, de band aangaat, zal zien met de ogen
van de getuigen en met heel zijn hart  en tot geloof
komen.

Ontvang  de  heilige  Geest.  Pinksteren,  het  feest
waarnaar wij op weg zijn, is het feest van het doen.
Het  geloof  dat  met  Pasen  gezaaid  is,  zal  tot  bloei
komen, mag vruchten gaan dragen, loopt over in ons
hart. Waar ons hart vol van is, loopt de mond van over.
We willen erover praten, het laten zien, het uiten met
onze handen, in onze woorden, in ons doen: Stilzitten
kan niet meer. Er is slechts één Geest, maar er zijn
verschillende  gaven.  De  een  heeft  het  hart  voor  de
arme, de andere de handen voor de zieke, de derde
spreekt woorden van  troost.  De Geest  zal  ons leiden
naar het pad dat voor ons bestemd is. Pinksteren maakt
ons wakker, zet ons in beweging, maakt doeners van
ons.

Zo maakt Gij uw schepping weer nieuw. Die schepping,
dat zijn wij, kinderen van onze tijd, individuen in een
wereld  in  crisis.  Een  wereld  waarin  eenzaamheid,
armoede, gebrek aan gezien worden en de uitputting
van onze aarde groeien en groter worden. Een wereld
die snakt naar aandacht en eerlijkheid. 
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Naar rechtvaardigheid, samen zijn en zuinigheid. In die
wereld leven wij, reizen wij door de tijd, lopend op de
weg van  Pasen naar  Pinksteren.  Het  geloof  groeit  in
ons,  onze  handen  beginnen  langzaamaan  te  jeuken.
Nog even en stil zitten kan niet meer.

Thans, nu de deuren van onze verblijfplaatsen gesloten
zijn uit vrees voor het virus, kunnen we nog een keer
kijken, keren ons nog eenmaal naar onszelf. Wie roept
daar? Wat groeit daar? Wie wil Hij dat ik ben? Welke
weg moet ik gaan? Zo meteen zullen we weer doeners
zijn, die op weg mogen naar elkaar, werken aan een
wereld die mooier, eerlijker en liever is. Waar niemand
aan de kant staat en iedereen mee kan doen, mee wil
doen. Ja, met het paradijs als visioen, de belofte van
Gods koninkrijk als richtsnoer, mogen we, nee, moeten
we onze  talenten inzetten.  Onszelf  weer  een beetje
vergeten, weggeven aan de ander, voor de ander. 
Want dat is  waarvoor God talenten in ons geschapen
heeft die de Geest straks zal wakker kussen.

Als  gij  vergeeft,  dan  is  vergeven  en  als  gij  niet
vergeeft, is niet vergeven. Wij moeten het doen. Niet
wachten, niet overlaten aan de ander, nee, jij en ik,
doeners moeten we zijn. Want wat wij niet doen, zal
niet gedaan worden. De Heer legt het in onze handen
en de Geest vuurt ons aan: Stilzitten mag niet meer! 
De  wereld  wacht  op  ons,  op  onze  handen,  onze
woorden, onze vrede, ons geloof.

Een  geloof  dat  nog  even  groeien  mag  tot  het  met
Pinksteren zo groot is geworden, dat wij overvloeien.
Dat  we  niet  anders  meer  kunnen  dan  doen,  op  weg
gaan,  de  ander  opzoeken,  daden  vanuit  ons  hart,
woorden vanuit onze ziel. 
Het moment dat we ervaren: stilzitten kan niet meer!

Diaken Jeroen Hoekstra
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Een kaarsje aansteken bij Maria 
Moeder van ons allen

Mei is net als de maand oktober sinds mensenheugenis een
maand  waarin  Maria  in,  met  name de  katholieke  kerk,
centraal staat.
Een maand waarin extra vaak een kaarsje bij Maria wordt
aangestoken.
Een  maand  waarin  we  gezamenlijk  het  rozenhoedje
bidden en luisteren naar de blijde geheimen, de droevige
en  glorievolle  geheimen.  Paus  Johannes  Paulus  II  heeft
aan de hiervoor genoemde geheimen ook de geheimen van
het Licht toegevoegd. Al deze geheimen worden ook wel
de geloofsgeheimen genoemd.
Deze geheimen vertellen over het leven van Jezus, wat er
is gebeurd maar ook wat voor betekenis deze geheimen
hebben voor ons eigen leven.

De kerk is iedere dinsdag en woensdag van 11 uur tot
12 uur open voor het aansteken van een kaarsje maar u
krijgt op de woensdagen van mei ook de gelegenheid om
mee te bidden bij het rozenhoedje.

Het rozenhoedje wordt niet in de Mariakapel gebeden 
maar in de kerk. Het mooie Mariabeeld wat nu bij het 
doopvont staat wordt op het priesterkoor geplaatst waar 
ook een kaarsje aangestoken kan worden.

Het  rozenhoedje  wordt  op  de
woensdagen:  5,  12,  19  en  26  mei  van
11.15 uur tot 11.45 uur  gebeden.
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
Mei 2021  
zondag
2 mei 9.30 uur

Woord en Communieviering
Mevr. Elly van Rooden Gemengd koor

woensdag
5 mei 11.15 uur Rozenhoedje bidden
zondag
9 mei 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges
    
woensdag
12 mei 11.15 uur Rozenhoedje bidden
donderdag
13 mei

Hemelvaartsdag 
11.00 uur viering in Uithoorn  

zondag
16 mei 9.30 uur

Woord en Communieviering
Mevr. Elly van Rooden Gemengd koor

woensdag
19 mei 11.15 uur Rozenhoedje bidden
zaterdag
22 mei 19.00 uur

Eucharistieviering
Presentatieviering

De kinderen 
met 4-You

zondag
23 mei 9.30 uur

Pinksteren
Woord en Communieviering
Diaken Jeroen Hoekstra Gemengd koor

woensdag
26 mei 11.15 uur Rozenhoedje bidden
zondag
30 mei 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges

zondag
6 juni 9.30 uur

Woord en Communieviering
Mevr. Elly van Rooden Gemengd koor

Alle vieringen kunt u online volgen op: kerkomroep.nl
Iedere dinsdag en woensdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in 
de Mariakapel een kaarsje aan te steken.
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Regels  om veilig met elkaar samen te komen in onze
kerk.

Sinds juli  zijn er weer zondagse vieringen in onze kerk.
Vanaf medio oktober geven de nieuwe richtlijnen aan dat
we met niet meer dan 30 personen mogen samenkomen
en er wordt bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje
gedragen.
Wat  blijft  is  dat  we net  als  overal  ook in  de kerk  1.5
meter afstand houden van elkaar.
Komt  u  uit  één  huishouden  mag u  uiteraard  bij  elkaar
zitten.
Op de plekken waar u mag zitten is  een groene sticker
geplakt.
Het is  dus  goed mogelijk  dat  u niet  op het  plekje  kan
zitten waar u altijd zit.
U begrijpt dat het een hele organisatie is om dit waar te
kunnen maken.
Daarom is er voor de gelovigen, u dus, door het bisdom
een protocol opgesteld.

Protocol voor de gelovigen:

Aanmelden
Omdat er een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar is vragen wij u zich vooraf
aan te melden. 
Dit kan dagelijks van 12.00 - 13.30 uur
via: 0297 561203.  

ALLEEN DE LINKER KERKDEUR IS GEOPEND (Mariakapel).
Bij binnenkomst: 
Draagt  u  bij  voorkeur  een  mondkapje  en  wordt  u
gevraagd:
- Bent u gezond? hoesten, koorts?  
- Uw naam 
- U wordt gevraagd uw handen te reinigen (is aanwezig) 
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- U wordt verteld waar u mag gaan zitten
Er  is  gekozen  om  degene  die  samen  komen  in  het
middenschip te laten plaatsnemen.

Tijdens de viering:
Het  is  niet  toegestaan  mee te  zingen   Elkaar  de  hand
geven bij de vredeswens kan niet.

Collecte: 
Dit  gebeurt  niet  op  de  gebruikelijke  manier,  u  wordt
gevraagd  bij  het  verlaten  van  de  kerk  uw  gave  in  de
daarvoor  bestemde collectebus  te  doen of  zelf  over  te
maken  op  bankrekeningnummer:  NL50RABO0378555235
tnv Parochie St. Jans Geboorte.

Communie delen:
Als u ter communie gaat wordt u verzocht het mondkapje
voor te doen en 1,5 afstand aan te houden.. 
Een  vrijwilliger  zal  de  parochianen  bank  voor  bank
uitnodigen naar voren te komen en u dient uw handen te
laten  desinfecteren.  De  looproute  is  zoals  we  gewend
zijn.  De  priester  zal  vanachter  een  scherm  met  een
hostiegrijper (pincet) u de communie aanreiken.
U mag de hostie op uw hand ontvangen of op een mooi wit
zakdoekje,  of  in  een communiedoosje  (pyxis)  of  in  het
bakje wat hiervoor klaarstaat. (neemt u dit de volgende
keer weer mee?)
Als u de hostie  hebt ontvangen dan kunt u deze op uw
zitplaats in de mond te nemen als u het mondkapje hebt
afgedaan.

Verlaten van de kerk
Bij het verlaten van de kerk wordt weer een mondkapje
gedragen. 
Ook nu zal de vrijwilliger u vragen bank voor bank de kerk
te verlaten.
Uiteraard zult u elkaar buiten treffen, maar houdt u dan
alstublieft ook rekening met de 
1.5 meter afstand?

_____________________________________________________
lopend vuurtje                                 16                                   mei 2021



Zondag 2 mei, 9.30 uur  
Woord en Communieviering
Voorganger: mevr. Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Hans van Eijk
Jopie van den Broek - Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Overleden familie Egberts - Knaap
Wiet Raadschelders
Niek van Scheppingen en 

Geertruida van Scheppingen - Zaal
Daisy Ris - Slootjes, Hans Slootjes
Jan Zijerveld
Nel Zijerveld - Graven
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Corrie Brozius - Hoogervorst
Overleden ouders Egberts - Fontijn en 

schoonzoon Eric
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden familie Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Ton Vlasman
May Verhoef en Jansje Verhoef - Sitvast en 

zoons Piet en Bertil
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Zondag 9 mei, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: the Bridges
Misintenties:
Dirk Meijer
Nel Meijer - van Veen
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst
Claudia Esteva - Snoek
Gerda van Tol - Bakker
Philibertus van Tol
Theo Pieterse en Corrie Pieterse - Bos
Johannes Kas
Piet Kas 
Overleden ouders Egberts - Fontijn en 

schoonzoon Eric
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Riet Wijfjes - Captein
Gerrit van Leeuwen en overleden familie
Henk en Ria van Tol - Pouw en overleden familie
Hans Meijer
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen
Maria Petronella Okkersen - van Rijn
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje

Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag
In onze kerk is er geen viering, wel om 11.00 uur in 
Uithoorn
Wel even reserveren! 0297564638
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Zondag 16 mei, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Muziek: Gemengd koor
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Overleden ouders Egberts - Fontijn en 

schoonzoon Eric
Voor een jarige moeder
Overleden familie Lek - van Bunningen
Leo Klijn
Joop en Truus van Egmond - de Hollander
Vader en moeder Nederend
Anthonius Könst en Wilhelmina Könst - de Jong
Ria van Oostwaard - Könst
Veronica van Nierop

Zaterdag 22 mei, 19.00 uur  Presentatieviering
Eucharistieviering
Muziek: de kinderen en 4 YOU
Misintenties:
Wiet Raadschelders
Niek van Scheppingen en 

Geertruida van Scheppingen-Zaal
Daisy Ris - Slootjes en Hans Slootjes
Gijs Schalkwijk en Hennie Schalkwijk - Hoogenboom
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
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Zondag 23 mei, 09.30 uur  Pinksteren
Woord en Communieviering
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Gerda van Tol - Bakker
Philibertus van Tol
Piet van Os en overleden familie 
Henk Overwater
Herman van Rijn
Henny Hoogervorst - Stokman
Overleden familie van der Hoorn
Koos van der Hulst en overleden familie
Overleden ouders Kooijman - Verhoef en kinderen

Zondag 30 mei 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Leo Klijn
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Zondag 6 juni 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: mevr. Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Piet Verhoef
Hans van Eijk
Jopie van den Broek - Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Corry Brozius - Hoogervorst
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden ouders Bartels- van Kessel
Pater Cees Bartels
Riet Wijfjes - Captein
Herman van Rijn
Ton Vlasman
Harry Schoordijk
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Ontmoeten is de stap durven zetten,                         
Je ware gezicht durven tonen,                                  
Je vrees en je onzekerheid opzij schuiven                  
En je vertrouwen aan iemand schenken,                    
Weten dat je geborgen bent. 

Ontmoeten is niet veel vragen stellen,             
aandringen of uitpluizen,                                
beslag leggen of veroordelen.                          
Ontmoeten is nooit ‘moeten’                           
Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.

Ontmoeten geeft nieuwe horizonten aan je leven.     
Je moet voortaan je kleinheid,                                  
je onmacht, niet meer verbergen,                             
Je moet ze niet langer alleen dragen,                        
Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt.
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TER INSPIRATIE

Als  Pasen  en  Pinksteren  op  één  dag  vallen,  kan  dat?
Het lijkt een waarheid als een koe: eerst komt Pasen en
vijftig dagen later is het Pinksteren. Eerst vieren we dat
Jezus is opgestaan, zeven weken later vieren we de komst
van  de  Heilige  Geest.  Pasen  en  Pinksteren  kunnen  dus
nooit op één dag vallen.  Toch staat er een tekst in de
Bijbel waarin beide feesten op één dag samenvallen.

Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij  elkaar; ze hadden de deuren afgesloten,
omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun
midden  staan  en  zei:  ‘Ik  wens  jullie  vrede!’  Na  deze
woorden  toonde hij  hun  zijn  handen en zijn  zijde.  De
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens
zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies
hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest. Als
jullie  iemands  zonden  vergeven,  dan  zijn  ze vergeven;
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 
(Johannes 20:19-23, Nieuwe Bijbelvertaling)”   

Jezus blaast over zijn leerlingen en zegt:
‘Ontvang de Heilige Geest’. Dat is méér dan een belofte.
Hier gebeurt iets. Mét dat Jezus deze woorden uitspreekt,
ontvangen zijn leerlingen de Heilige Geest. Je kunt deze
zin  vertalen  met:  ‘hierbij  ontvangen  jullie  de  Heilige
Geest’. 
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In het Johannes-evangelie vallen Pasen en Pinksteren in
feite op één dag. Het is Jezus zelf die zijn leerlingen de
Geest inblaast. 
Toch is het goed dat de kerk de feesten los van elkaar
viert.  Eerst  vieren  wij  uitgebreid  Pasen  (Jezus  is
verrezen) en 50 dagen later  Pinksteren (De kerk wordt
geboren door de H. Geest).   

Mede namens ons parochie team, 
wens ik u een Zalig Pinksteren toe, 
Elly van Rooden.

De Bruggenbouwer

Een antropoloog liet een spel zien aan 
de kinderen van een Afrikaanse 
stam ...
Hij plaatste een mand met heerlijk 
fruit bij een boomstam en zei tegen 
hen: Het eerste kind dat bij de boom 
komt, krijgt de mand.
Toen hij het startsignaal gaf, was hij 

verrast dat ze samen liepen, elkaars hand vasthoudend tot
ze bij de boom kwamen en de vruchten deelden!
Toen hij hen vroeg waarom ze dat deden terwijl jullie 
allemaal de mand voor je zelf konden krijgen!
Antwoordden ze met verbazing: Ubuntu.
'Dat wil zeggen: hoe kan een van ons gelukkig zijn terwijl 
de rest zich ellendig voelt?'
Ubuntu in hun beschaving betekent: 
(ik ben wat we zijn).
Die stam kent het geheim van geluk dat verloren is gegaan
in alle samenlevingen die hen overstijgen en die zichzelf 
beschouwen als beschaafde samenlevingen ....... !!

Robert Bridgeman (Robert Bruggeman) geplaatst 
op FB 01-04-2021

_____________________________________________________
lopend vuurtje                                 24                                   mei 2021



Deze overweging is door Rabbijn Ies Vorst op 
11 april 2021 uitgesproken bij de herdenking 
Kamp Westerbork, 76 jaar na de bevrijding.

Rabbijn Ies Vorst:
Westerbork, als een voorrecht voel ik het, hoe emotioneel
het voor mij ook moge zijn, nu hier het woord te mogen
voeren.
Als overlevende te kunnen, te mogen reageren, vandaag
11  april,  op  1  dag  na,  de  joodse  datum 1929  niesan.
Precies  vandaag,  76  jaar  na  de  bevrijding  van  Kamp
Westerbork door de Canadezen.

Speciaal  wil  ik  me  richten  tot  de  jeugd,  de  komende
generatie van Nederland.
Opdat  zij  zullen  weten  en  beseffen  wat  eigenlijk  niet
begrepen kan worden.
Beste jongens en meisjes,
Vijf  jaar was ik toen we werden weggehaald: met mijn
vader, moeder die zwanger was
van weer een joods kind, een zusje en twee broertjes,
naar Westerbork, 
Hier,  op  deze  plaats  dus  waar  de  Joodse  Nederlanders
bijeen  werden  gedreven  om  verder  op  transport  te
worden gesteld naar de vernietigingskampen van de naties
om vergast te worden of op andere wijze vermoord of om
dwangarbeid te verrichten onder bizarre omstandigheden
met veelal de dood ten gevolge.
"Nederland Judenrein"  Opgeruimd staat toch netjes hè.
Na  8  maanden  in  Westerbork  werden  wij  gevankelijk
vervoerd  naar  concentratiekamp  Bergen-Belsen  bij
Hannover op de Lüneberger Heide.  Clara Asscher Pinkhof
schrijft  in  haar  boek  Sterrekinderen  over  de  aankomst
daar.  "De  trein  uit  Westerbork  is  bij  Bergen-Belsen
aangekomen.
Het concentratiekamp zelf ligt op een afstand van 2 uur
lopen. De kleine kinderen met hun moeders worden met
vrachtwagens vervoerd. Er is geen enkel licht in de auto.
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Moeders roepen dat hier een klein kind staat waar niet op
getrapt mag worden. Ze hebben de baby's in de armen en
de kleuters tussen de knieën. De kinderen gillen van angst
en ontzetting. Dan door de kluwen van  wanhoopskreten
heen begint opeens een moeder, met drie eigen kinderen
bij  zich,  een  kinderliedje  te  zingen:  "drie  kleine
kleutertjes die zaten op een hek, boven op een hek." Er
valt  een  korte  stilte  in  het  gegil.  Dan  zingen  meer
moeders mee en dan de kinderen helder en onbevangen.
Als het liedje uit is komt er dadelijk een ander, telkens
een ander."
Zo  schrijft  Clara  Asscher  Pinkhof  in  haar  boek
Sterrekinderen
Die zingende kinderen, ik was een van de kinderen,
Die zingende moeder, was mijn moeder.
Alleen een foto is wat ik van haar heb, altijd op mijn hart
gedragen en in mijn hart.

De  onvoorstelbare  verschrikkelijke  ellende  van  Bergen-
Belsen. Terreur, besmettelijke ziektes zoals dysenterie en
tyfus.  Urenlang  op  appèl  staan  in  de  brandende  hete
zomerhitte  van  de  Lüneberger  Heide  of  de  daar
onvoorstelbare  winterkou.  Honger!  Honger!  Honger!
Cocons van vlinders werden gegeten. Lijken werden open
gesneden, de lever eruit om gegeten te worden.
De kinderen op de po. ik heb het zelf gezien, kwamen de
ingewanden mee naar buiten en die 
moesten  na  afloop  weer  naar  binnen  worden  geduwd.
Mensen werden krankzinnig, liepen spiernaakt het kamp
rond.
Toen  de  Duitsers  begrepen  dat  zij  de  oorlog  gingen
verliezen deden zij alle moeite het moordkarwei toch nog
tot het door hen gewenste einde te kunnen brengen.
We werden in de veewagenstrein geworpen op weg naar
hopelijk nog bereikbare gaskamers.
Twee weken reed de trein zwalkend door Duitsland. Het
beruchte dolende verloren transport.
Kijken jullie daar maar verder naar op internet.
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Zonder eten,  zonder  drinken,  slapend op de ruwhouten
vloer van de veewagons werd ik 's morgens wakker tussen
de lijken van mensen die die nacht waren omgekomen.
Na 2  weken werden wij  door Russische soldaten in  het
oosten  van  Duitsland  bij  het  plaatsje  Trebitz  bevrijd.
Uitgehongerd,  uitgemergeld  met  meer  dan  40  graden
tyfuskoorts. Mijn moeder overleed in de trein, begraven in
een massagraf naast  de spoorlijn.  De precieze plaats is
niet bekend.

Toen mijn vader uit de hel van Westerborg, Bergen-Belsen
en  de  trein  van  het  verloren  transport,  net  niet
bezweken,  terugkeerde.  Hij  zonder  vrouw,  wij,  de
kinderen  zonder  moeder,  hertrouwde hij  met  de vrouw
die mijn moeder hem, voor haar sterven, had aangeraden.
Een vroeger vriendin van haar, onze vroegere babysit.
Zijn  gedachten  tijdens  de  huwelijkssluiting  waren
gebaseerd op psalm 116.
"Benauwenis en ellende ondervond ik, 
maar de naam van God bleef ik aanroepen, 
voor al uw hulp op dit moment
wil ik daarom de beker heffen 
En de naam van God, 
uw Naam ook nu aanroepen
Een offer van dank wil ik u brengen
En de naam van God, 
uw Naam moge ik blijven aanroepen."
Dat was de reactie van mijn vader op dat moment. Een
eerlijk volkomen Godsgeloof, Volkomen Godsvertrouwen.
Altijd weer de tefillien, de gebedsriemen gedragen.
En hoe was het gesteld met mijn geloof in God?
Ik begon te twijfelen. Hoe was dit alles mogelijk geweest?
Hoe kon de liefdevolle God dit alles toestaan?
Maar ik wilde geloven, blijven geloven!
Ik wilde mijn moeder boven niet aandoen dat ik niet zou
leven zoals zij dat van mij had gehoopt.
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Ik  begon  antwoorden  te  zoeken,  wetenschappelijke
zekerheden dat God bestaat. Dat er een Schepper is die
alles  heeft  doen  ontstaan.  En  die  antwoorden  vond ik,
God zij Dank.

Beste jongens en meisjes,
Een vraag; hoe is het eigenlijk te verklaren dat gewone
aardige, vriendelijke, Duitse mannen en jongens, vrouwen
en  meisjes  veranderden  in  wat  zij  werden:  Jagers  op
Joods en ander wild.
Een  antwoord;  door  van  bovenaf  verkeerde  valse,
gekleurde informatie onopvallende te laten doorsijpelen.
Het  ging  inderdaad  allemaal  in  het  eerste  begin  zo
onopvallend, ongemerkt.
Maar uiteindelijk veranderde de hele manier waarop men
naar de ander keek en over de ander dacht. En zo konden
gewone mensen tenslotte veranderen in de beesten die zij
werden.
Besef,  weet.  wees  er  van  doordrongen  de  mens  werd
naar het evenbeeld van God geschapen, zo wordt ons in
de  Tora,  de  Bijbel  meegedeeld.  Dat  geldt  voor  iedere
mens,  voor  mannen  en  voor  vrouwen,  voor  meisjes  en
voor  jongens,  voor  ons,  voor  jullie  en  voor  iedereen
ongeachte  de  verschillen  in  huidskleur,  intelligentie
enzovoort.
Kijk  zo naar elkaar,  kijk  zo naar de ander, iedereen is
naar het evenbeeld van God geschapen. 
Daarop focussen, Zo elkaar ervaren.

Meisjes en jongens, biologie en geschiedenis waren mijn
favoriete vakken op school.
Daarbij  gaan  mijn  gedachten  nu  naar  Prins  Willem van
Oranje de Vader des Vaderlands.
De bespreking op internet van ons volkslied Het Wilhelmus
werd de prins getypeerd als verdraagzaam. Voor die tijd
heel bijzonder. Verdraagzaam, verdraagzaam ten opzichte
van al zijn bestaande en toekomstige onderdanen.
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Het Wilhelmus, Ik herinner mij, ik zie het nog zo voor me
hoe  wij  in  juni  1945  uit  Duitsland  naar  Nederland
terugkeerden in een Amerikaanse legertrein.
Plotseling zag ik de mensen opstaan, we reden Nederland
binnen, we reden de vrijheid binnen en de mensen waren
opgestaan en zongen het in de oorlog zo verboden lied
Het Wilhelmus.
Elk jaar lopen mij de rillingen over de rug wanneer op 
4 mei bij de dodenherdenking op de Dam het Wilhelmus
wordt gezongen op die prachtige melodie;
Mijn schild en de betrouwen zijt gij O God mijn Heer
Op U zo wil ik bouwen 
Verlaat mij nimmer meer
Dat ik vroom mag blijven
uw dienaar te aller stond
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond.

Herdenken; Herdenken: Opnieuw denken.
En nadenken hoe het was en hoe het niet en hoe het wel
moet zijn
Herdenken zoals die prachtige zin die ik las van Bilderdijk
in zijn boek: Amsterdam in oorlogstijd.
"In het heden ligt het verleden in het nu wat komen zal."
Ligt je schrijft het met de letters l-i-g-t. Maar ik wil het
ook anders  begrijpen.  Niet  met een g geschreven maar
met een ch.
Licht, Stralend! En dat is ook de wens en de hoop die wij
van de herdenking moeten meenemen.
En mogelijk met Gods hulp moge het zo zijn in het heden
licht met ch .
Het verleden en vooral in het nu licht met ch voor wat
komen zal.

Jongens en meisjes, U allen;
moge God jullie
moge God u
moge God ons  allen in  het  verdere leven zegenen met
geluk, met gezondheid, in verdraagzaamheid.
Amen
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4
Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel Telf. 561203
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl
Pastores
Pastoor Marco Cavagnaro Potgieterplein 4,                56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky 1422 BB Uithoorn
Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra 06 41225063
Parochieteam
Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

Linie 85
Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel
Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7  06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  
Lid parochieteam Ton van Dijk 06 46441169

Drechtdijk 5B
Lid parochieteam Natacha Toribio 627121306

Seringenlaan 51
NL50RABO 03785.55.235 t.n.v. Parochie St.Jans Geboorte  De Kwakel    De Kwakel
Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725
Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 561203
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur
Begrafenisvereniging St. Godefridus
Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373

Mgr. Noordmanlaan 65,                  De Kwakel
Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 560825

Grift  18                             Uithoorn  
The Bridges Mw. Renate Vlasman 569764

Drechtdijk 105     De Kwakel
4 You kinderkoor Rosan Meijer  06 40347160
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Parochieblad Het Lopend Vuurtje
Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 562378
fam.hoogenboom@zonnet.nl Bromelialaan 36, 1424BP      De Kwakel
Drukwerk Joop v.Diemen 546900

Jan Zeldenthuis  06 50568897
Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257
Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 522863
beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl

oudsh@kabelfoon.nl

vdijkton@gmail.com
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